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چکیده
امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است .بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و
فناوری ،کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند .یکی از
اصلیترین و حائز اهمیتترین ارکان و مؤلفههای اکوسیستم نوآوری هر کشور دانشگاهها هستند .امروزه دانشگاهها نقش بسزایی
در تولید علم و فناوری دارند .همچنین بسیاری از دانشگاهها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی کردند نوآوری را
در ساختار آموزشی خود به کار برده و تحول آفرین باشند .دانشگاه نوآور مناسبترین بستر برای نائل شدن به این هدف و بسط
و گسترش نوآوری در سطوح مختلف دانشگاهی است .در این راستا تالش شد با روش تحقیق کتابخانهای (مطالعات ثانویه از نوع
فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی به بررسی ادبیات موضوعی دانشگاه نوآور پرداخته شود .جامعه مطالعه این تحقیق،
کلیه منابع و مستندات کتابخانه ای بود .پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری ،تبیین مفهوم و ویژگیهای کلیدی و راهبردهای
دستیابی به دانشگاه نوآور میپردازد .هدف از این مقاله بررسی نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری در شکلگیری و توسعه دانشگاه
نوآور ،همچنین بررسی ساختار دانشگاه نوآور است.
واژه های کلیدی :اکوسیستم نوآوری ،سیستم نوآوری ،دانشگاه نوآور ،نوآوری ،علم و فناوری

مقدمه
نوآوری تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی ،فناوری و علمی یک
کشور دارد .به همین جهت اغلب کشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه توجه خاصی را نسبت به نوآوری معطوف
کردند و سعی کردند نوآوری را در تمام سطوح اداره کشور
توسعه داده و در بهبود علمی ،تحقیقاتی ،آموزشی ،صنعتی،
فناوری و سایر ،مورد استفاده قرار دهند .با نگاهی به پیشینه
تاریخی کشورهای پیشرفته جهان ،این موضوع همواره

مطرح است که چگونه برخی اقتصادهای دنیا که رشد و
توسعه خود را دیرتر آغاز کردند ،در مدت زمان کوتاهتری
خود را به سطح کشورهای توسعه یافته پیشین رساندند؟
آیا سرعت رشد این کشورها سریعتر شده یا سرعت رشد
کشورهای توسعه یافته قبلی کندتر ...در واقع در سالهای
پایانی قرن بیستم علیرغم سرمایهگذاریهای هنگفت
کشورهای پیشرفته جهان در بخش نوآوری و اختراعات،
تعداد اختراعات ثبت شده آنها در دفتر ثبت اختراعات و
عالئم تجاری ایالت متحده آمریکا( ،)USPTO1بهطور قابل
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توجهای کمتر از کشورهای تازه صنعتی شده بوده است.

پژوهشها و آموزش نیروی کار بهطور پیوسته و مداوم و

پس از جنگ جهانی دوم ،اقتصاد کشورهای نظیر آلمان و

دوم ،ارتباط دادن پژوهشها و آموزشها با بازار و نیازهای

ژاپن کامالً نابود شد؛ ولی پس از جنگ ،در مدت زمان اندکی

جامعه و صنعت( .)1مجموع این عوامل «ظرفیت ملی

این کشورها به سرعت سرمایه انسانی و فیزیکی خود را

نوآوری» را شکل میدهد و موجب جهش و رشد اقتصادی

بازسازی کرده و به اقتصادهای پیشرو تبدیل شدند .در حالی

میگردد9 .فاریمن( ،)2002اختالف رشد میان کشورهای

که کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلیس و آمریکا با وجود اینکه

مختلف را متأثر از ظرفیت ملی نوآوری آنها میداند .هر

صدمات چندانی از جنگ ندیده بودند ،امروزه از لحاظ

کشوری با توجه به ضرورتها ،ساختارهای نهادی ،فرهنگی،

پیشرفت اقتصادی تفاوت زیادی با اقتصادهای ذکر شده

اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی ،از سیستم «ظرفیت ملی

ندارند .از طرفی در سالهای پایانی دهه  1980اقتصادهای

نوآوری» متفاوتی با بهرهوری مختلفی برخوردار است؛

نوظهوری شکل گرفتند که از لحاظ میزان نوآوری با

بنابراین بررسی بهرهوری ظرفیت ملی نوآوری میتواند

کشورهای تازه صنعتی شده از جمله سنگاپور ،تایوان،

چشمانداز رشد را ترسیم کند(.)1

فنالند ،ایرلند و چین برابر بودند و حتی پیشرفت بیشتری
در نوآوری نسبت به آنها داشتند .در سالهای پایانی دهه
 1990تفاوت بین آنها شدیدتر شد .ابداعات در کشورهای
پیشرو مانند کشورهای قبالً توسعه یافته از جمله انگلستان
و آمریکا ،متمرکز بر اختراعات و ابداعات در تولید ،فرآوری،
دانش و بهطور عمده تمرکز به جدید بودن آن ابداعات و
اختراعات برای جهانیان است .ولی برای کشورهای تازه
صنعتی شده عمدتا مسئله جهش و سبقت مطرح است و
ابداعات برای این نوع کشورها عبارتست از جدید بودن آن
ابداعات برای کشور ،بنابراین در کشورهای دیر آمده یا به
عبارتی تازه صنعتی شده ،حرکت از تقلید به سمت نوآوری
بهصورت پیوسته و پایدار است .بنا بر اعتقاد
2فاگربرگ(،)2002

3گرلچیز(،)1995

4جونز(،)1995

سرعت باالی نوآوریها و اختراعات باعث رشد سریع
اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده است .به اعتقاد
5شومپر( ،) 1942

6بوش( ،) 1945

7سالو( ،) 1956

8آبرماوتیز()1956؛ عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی در
طوالنی مدت به سرمایهگذاری در ابتکارات ،اختراعات و
نوآوریها با جهتگیری خاص بستگی دارد .در واقع دو عمل
اصلی در رشد اقتصادی موثرند؛ اول افزایش ظرفیت
خالقیت ،نوآوری و ابتکارت از طریق سرمایهگذاری در
1- United States Patent and Trademark Office
2-Fagerberg
3-Geriliches
4-Jones
5-Schumpeter
6-Bush

اکوسیستم نوآوری مفهوم جدیدی نیست اما قطعا
بسیاری از ویژگیهای آن جدید هستند(10.)2
جورن بنگ

اندرسن در سیر تکامل اکوسیستم نوآوری به این مفهوم که
کجا و چگونه شرکتها میتوانند به رهبری و توسعه
استراتژیهای توسعه اکوسیستم نوآوری بپردازند ،اشاره
میکند .مفاهیم جدید و کلماتی مانند چرخههای نوآوری
اغلب داللت بر خروج از یک واقعیت قدیمی به جدید و
تغییر اساسی در جریان اصلی تفکر موجود به یک پارادایم
جدید دارد .اگر چه در سال  ،2011بسیاری از چرخههای
نوآوری به نوعی متمرکز در منطقه جغرافیای خاص که
انباشتی از نیروهای متخصص ،کارآفرین ،با استعداد و
دانشگاهی بود ،وجود داشت؛ اما امروز چرخههای نوآوری
صرفنظر از موقعیت جغرافیای میتواند توسط هر فرد کار-
آفرین با یک ایده خوب تبدیل به یک برنامه کسب و کار
شود( .)3در سیر تکامل سیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری رویکردهای مختلفی تجربه شده است که تکامل
یافتهترین آنها ،نظام ملی نوآوری است .این مفهوم اولین بار
توسط فریمن با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوریهای
جدید نوآوری در بررسی سیستم نوآوری ژاپن به کار برده
لوندوال12 ،
شد .بعدها نیز بهطور جامعتر توسط 11
نلسون،

7-solow
8Abramowitz
9-Furman
10- Jorn Bang Andersen
11- Lundvall
12-Nelson
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13کوییست،
اد

14
نیوسی،

15
برگک،

16
هکرت و
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همکاران

عملکرد نوآورانه هر کشور تا حد زیادی به چگونگی

توسعه یافت( .)4این نظام در برگیرنده نهادهایی است که

ارتباط نقش آفرینان که اجزای یک سیستم را خلق می-

در یک فرآیندی تعاملی ،عملکرد نوآورانه یک کشور شامل

کنند ،بهکارگیری دانش و به فناوریهای مورد استفاده آنان

تولید ،انتشار و بهرهبرداری از دانش و فناوری را بر عهده

بستگی دارد .متناسب نبودن سطح توسعه اقتصادی و نظام

دارند و در نهایت توسعه نوآوری را در مرزهای ملی یک

ملی نوآوری از جمله عوامل موثر در عدم موفقیت و به ثمر

کشورتعیین و دنبال میکنند(4و .)5مفهوم اکوسیستم

ننشستن عملکردهای نوآورانه در کشورهای توسعه نیافته

نوآوری بیانگر این مطلب است که نوآوری از طریق شبکه-

است(4و .)8توسعه فناوری و نوآوری حاصل فعالیت اجزای

های تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد که این شبکه

متعدد است و مستلزم روابط مناسب میان نقشآفرینان

طیف گسترده و پیچیدهای از ذینفعان را در هر دو بخش

سیستم نوآوری در سطح ملی از جمله دولت ،دانشگاه و

دولتی و خصوصی در بر میگیرد( .)6سه رکن اصلی

صنعت است که در قالب بنگاهها ،دانشگاهها و موسسات

اکوسیستم نوآوری شامل سرمایه انسانی ،سرمایه مالی و

تحقیقاتی فعالیت دارند( .)9بنابراین توسعه نظام ملی

سرمایه تکنولوژیک است .نوآوری از طریق سیاستگذاریها

نوآوری کشور در راستای توسعه نوآوری و فناوری امری

و اقدامات هدفمند در راستای توسعه سرمایه انسانی در این

ضروری است که با چالشهایی هم مواجه است .در راستای

اکوسیستم نیازمند توجه قابل مالحظه است .سرمایه انسانی

تبیین نقش بازیگران و کنشگران و حلقه ارتباط درونی آنها

جزء اصلی تغییرات نوآورانه است ،از جمله جمعیت

در نظام ملی نوآوری باید بین مفهوم «محدود» و مفهوم

تحصیلکرده ،متخصص ،زنان و نیروی کار که برای تحقق

«گسترده» از نظام ملی نوآوری تفاوت تحلیلی قائل شد .در

نوآوری بالقوه ضروری هستند .در این راستا تقویت نقش

رویکرد محدود ،نظام ملی نوآوری ،سیستم یکپارچهای از

موسسات آموزشی ،سازمانهای کارآفرینی ،شرکتها و

عامالن اقتصادی و نهادی میباشد که بهطور مستقیم در

رسانهها حائز اهمیت است؛ همچنین ایجاد فرهنگی که

خلق و بهرهبرداری از نوآوری و فناوری و در راستای توسعه

نوآوری را ترویج کند و افراد را تشویق کند فراتر از اصول

ملی ،نقش ایفا میکنند( .)11همانطور که اشاره شد از جمله

موجود حرکت کنند ،در محیطی که توانایی نوآوری را

نقشآفرینان ،خدمات تجاری دانشمحور است که در سال-

توسعه میدهد ضروری است .موانع فرهنگی بر سر راه

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این سرویسها دانش

نوآوری از جمله شکست و فرار از ریسک کردن میتواند

حیاتی برای فرایندهای نوآورانه را تولید و منتشر میکنند

مشکالت جدی را در این زمینه ایجاد کند .تالش مشارکتی

و نقش موثری در کاهش هزینهها ،دستیابی به دانش جدید

میان مقامات و سازمانهای دولتی ،شرکتهای خصوصی،

و بروز ،تسریع امور و جلوگیری از دوبارهکاریهای علمی و

رسانهها و سازمانهای کارآفرینی این تحول فرهنگی را

فناورانه ،دارند( .)10در رویکرد گسترده ،عالوه بر عناصر

شکل میدهد .سرمایه مالی ،از جمله منابع بخش خصوصی،

درون نظام ملی نوآوری ،نهادهای اقتصادی ،سیاسی و

صندوقهای دولتی ،سرمایهگذاریهای مشترک ،برون-

اجتماعی موثر بر فعالیتهای یادگیری از قبیل سیستم

سپاری و سرمایهگذاری در بنگاههای نوپا ،نقش اساسی در

مالی ،سیستم آموزشی قبل از دانشگاه ،سیاستهای پولی،

توسعه نوآوری و فناوری کشور دارند .از طرفی سرمایه

بازارهای کار و سیاستها و نهادهای تنظیمی را نیز در بر

تکنولوژیک نیز برای توسعه نوآوری ضروری است(.)7

میگیرد .مطابق این رویکرد نقشآفرینان در سه سطح قابل
تشخیص است :سطح اول :اشاره به نقشآفرینان در رویکرد
محدود نظام ملی نوآوری دارد .سطح دوم :محیط نوآوری

13-Edquist
14-Niosi

15-Bergek
16- Hekkert
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در کشور را نشان می دهد .سطح سوم :محیط خارجی(بین-

توسعه دانشگاه حائز توجه است .از این جهت ،هدف از این

المللی) نوآوری که در آنها نظامهای ملی نوآوری فعالیت

تحقیق این است که نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری را

میکنند را نشان میدهد()11

در شکلگیری و توسعه دانشگاه نوآور توضیح داده و ساختار

دانشگاهها نقش مهم و حیاتی را در بسط و گسترش
نوآوری بر عهده دارند .امروزه دانشگاهها در دستیابی به
اهداف اقتصاد دانش محور و نظام نوآوری ،وظیفه تولید،
انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر
عهده دارند و یکی از مهمترین انتظارات از آموزش عالی،
آموزش و انتقال فرهنگ جدید به مشتاقان آن و تحقیق و
نوآوری در عرصههای علمی است( .)12عالوه بر این
موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای
دانشجویان و بهبود اثربخشی تمامی فرایندها باید به گونهای
مدیریت و رهبری شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و
بخش طبیعی فعالیتهای روزانه درآمده و به عنوان دانش
افزوده برای همه اعضای هیأت علمی و دانشکده مطرح شود.
سازمانها و از جمله دانشگاهها برای تحقق اهداف بلند مدت
باید دست به نوآوری زده و متغیرهای محیطی و متغیرهایی
که نق ش بسزایی در رشد و پیشرفت سازمان دارند را مد
نظر قرار دهند .رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به
توانمندیهای تکنولوژیکی و نوآوری وابسته میباشد؛ این
امر شامل توسعه محصوالت جدید و دسترسی به بازارهای

دانشگاه نوآور را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق
این مقاله بر بررسی ادبیات دانشگاه دانشگاه نوآور متمرکز
است؛ لذا این تحقیق از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای
کاربردی محسوب میشود .همچنین از نظر نحوه گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهشهای کیفی و روش تحقیق ،کتابخانه-
ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه
منابع اطالعاتی برخط داخلی همچون بانک جامع مقاالت
کنفرانس و همایشهای سیویلیکا17،مرکز اطالعات علمی
19

برخط جهاد دانشگاهی 18،پایگاه مجالت تخصصی نور،
پایگاه مطبوعات ایران20،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران 21،و بانکهای اطالعاتی برخط خارجی همچون
23،

22،

24

ساینس دایرکت اسپرینگر جان وایلی ،امرالد و گوگل
اسکالر و ....بدون بدون درنظر گرفتن قید زمانی تهیه شده
است .الزم به ذکر است که به علت محدودیت در منابع
داخلی ،تمرکز و توجه بیشتر بر روی منابع خارجی صورت
گرفت.

جدید ،به کار گیری تکنولوژی جدید ،اعمال بهترین

تأثیر نوآوری و اکوسیستم نوآوری بر دانشگاه

طیف وسیعی از نیروی کار میباشد و دانشگاهها در عصر

در حال حاضر کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی و

کنونی قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا نمایند.

تکنولوژیکی ،کشورهای هستند که از لحاظ علم و فناوری

بنابراین نقش دانشگاه به عنوان یکی از اجزای اصلی

توسعه پیدا کرده و پیشرفت قابل توجهای در این زمینه

اکوسیستم نوآوری و حلقه ارتباطی بین دولت ،صنعت،

داشتهاند .فناوری و نوآوری موجب قدرت و نفوذ میشود.

جامعه و محیط ،در تولید و انتشار علم و فناوری حائز

در همین راستا کشور ما نیز باید از این موضوع تبعیت کرده

اهمیت و توجه است( .)13با توجه به تأثیری که نوآوری و

و به سمت نوآوری در تولید علم و فناوری حرکت کند.

اکوسیستم نوآوری بر توسعه علم و فناوری در دانشگاه می-

بنابراین کل اجزای اکوسیستم نوآوری ملی با یک نگاه

گذارد و میتواند زمینهساز شکلگیری دانشگاه نوآور باشد.

سیستمی ،استراتژیک و پویا در سطوح کالن ،میانی و خرد

لزوم بررسی بیشتر و عمیقتر در رابطه با نقش نوآوری در

باید در مسیر نوآوری قرار بگیرند .پیش از این نوآوری در

الگوهای مدیریتی در بنگاهها و توسعه سطوح مهارتی در

قالب الگوی دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار میگرفت،
7
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9
0
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بعدها الگوی نظام ملی نوآوری مطرح شد که سایر نهادهای

ماندهاند .امروزه بحث آموزش آنالین و جهانی شدن آموزش

مؤثر و دخیل در تولید و انتشار علم وفناوری را مورد توجه

عالی ،ثبت نامهای بین المللی و افزایش رقابت در جذب

قرار میداد و در قالب نظام ملی نوآوری بررسی میکرد و

دانشجوی خارجی که یکی از دالیل عمده آن جبران کاهش

بعد از آن ،از آنجایی که هیچ مرزی را برای نوآوری نمیتوان

ثبتنام طی سالیان اخیر است(،چرا که موجب می شود

در نظر گرفت ،نوآوری را در سطحی باالتر از نظام ملی

دانشگاهها بخش قابل توجهای از درآمد خود را از طریق

نوآوری و در قالب نظام جهانی نوآوری تعریف کردند .امروزه

دانشجویان خارجی تامین کنند) از دیگر مسائل قابل توجه

با توجه به تأکیدهای که روی توسعه پایدار و ارگانیک و

دانشگاهها است .همچنین گسترش پردیسهای بین المللی

پویایی اجزاء اکوسیستم نوآوری میشود و با توجه به اینکه

و آموزشهای برخط از طریق اینترنت یا ماهواره در سایر

همه نهادهای اکوسیستم ملی نوآوری کشور در قالب یک

کشورهای در حال توسعه یا دوره های یادگیری دیجیتالی

پیکر ،ملزم به همکاری و هماهنگی در راستای سوق دادن

که امکان یادگیری را در هر زمان و مکان در جهان فراهم

کشور در مسیر نوآوری ،علم و فناوری هستند؛ وجود

می سازند ،بسیار مورد استقبال و توجه دانشگاهها و

دانشگاه نوآور به عنوان یکی از اصلیترین اجزای اکوسیستم

موسسات آموزش عالی قرار گرفته است و سعی در گسترش

ملی نوآوری حائز اهمیت است .با توجه به پیشرفت

و ابداع نوآوریهای بهتر و جدیدتر در این زمینه شده است.

روزافزون تکنولوژی و تغییرات سریع محیطی ،از جمله ورود
فناوریهای مختلف و روزآمد به بازار و شکلگیری رقابت
سخت بین عامالن اقتصادی مختلف ،و در راستای توسعه و
رشد اقتصادی ،سازمانهای مختلف و از جمله دانشگاه ،اگر
بخواهند به رشد و توسعه و حیات خود به عنوان نقشی که
در اکوسیستم نوآوری در راستای توسعه علم و فناوری و
پاسخگویی به نیازمندیهای جامعه دارند ،پاسخ دهند ،ملزم
به انطباق هر چه بیشتر با محیط و تشویق کارکنان خود به
نوآوری و خالقیت و حرکت به سمت تبدیل شدن به یک
سازمان نوآور هستند .با توجه به رشد علم و فناوری و
سرعت سریع تغییرات محیطی ،سازمانها و از جمله نهاد
دانشگاه ،نیاز به انطباق هر چه بیشتر با محیط دارند تا
بتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند؛ وجود افراد
خالق و نوآور برای تداوم این حیات ضروری است .دانشگاهها
وارد عصر آشفتگی شدهاند و درخواست دانشگاهها افزایش
ظرفیتشان برای پاسخگویی است( .)14در حال حاضر تولید
علم فقط در انحصار دانشگاه نیست از طرفی تغییرات
محیطی گسترده و لزوم پاسخگویی مناسب ،دانشگاهها را بر
آن داشته است که از قالب سنتی و مرسوم خود بیرون آمده
و با چابکی ،مسئولیتپذیری بیشتر و منعطفتر در مسیر
تغییر و نوآوری گام بردارند .در طول زمان دانشگاهها نشان
دادند که قادر به سازگار شدن هستند .دقیقا به دلیل این
قابلیت دانشگاهها به عنوان نهادهای دانش و یادگیری باقی

در حال حاضر دانشگاهها دیگر تنها تولیدکنندگان دانش
نیستند .دانش هم اکنون در انواع سازمانها ،دانشگاهها،
شرکتهای تجاری و موسسات بزرگ و کوچک و
آزمایشگاههای دولتی تولید میشود .شرکتهای تجاری در
صنعت دانش از نظر خالقیتی که دانش را شکل میدهد با
یکدیگر رقابت میکنند( .)15در سالهای اخیر با در نظر
گرفتن لزوم شکلگیری دانشگاه نوآور به عنوان رقیب
شرکتهای تجاری و صنایع و با توجه به تغیرات فناوری و
رشد تکنولوژی ،توجه ویژهای به الگوهای ارتباط بین
دانشگاه و صنعت و فرآیند شکلگیری دانشگاه نوآور شده
است .در حال حاضر ،الگوی مشخصی برای دانشگاه نوآور
تدوین نشده است ،به غیر از تعاریف و ویژگیهای پراکنده-
ایی که در ارتباط با خصوصیات دانشگاه نوآور در مقاالت
ملی و بین المللی مختلف ارائه شده است .در این راستا و با
توجه به خالء مطالعاتی موجود ،در این مقاله سعی بر این
است که الگوی مشخصی برای دانشگاه نوآور در ایران با
توجه به اکوسیستم نوآوری ملی و بین المللی ارائه گردد.
سازمانها و از جمله دانشگاهها در صورتی قادر هستند به
عنوان بخشی از یک اکوسیستم نوآور به فعالیت و رقابت
خود در عرصه جهانی که به سرعت در حال تغییر است
پاسخ دهند که از نوآوریهای باز استفاده کنند .در مدل
نوآوری باز سازمانها ایدههای شکل گرفته در داخل و خارج

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  39و  ،40بهار و تابستان 1397
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از سازمان را با استفاده از مسیرهای درونی و بیرونی منتهی

از قبیل دانشگاه مجازی ،آموزش از راه دور به سرعت زیادی

به بازار ،تجاری سازی میکنند .در نوآوری باز بر خالف

در سطح جوامع گسترش یافتند( ،)1825به همین جهت

مدلهای سنتی نوآوری اصل بر بهرهبرداری از ایده ها(چه

توسعه علمی از وظایف خطیر دانشگاهها به شمار میرود.

در داخل و چه در خارج از سازمان) است و بر خالف رویکرد

توسعه پایدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام

سنتی ،نوآوری فقط محدود به واحد تحقیق و توسعه درون

آموزشی پاسخگو و کارآمد ،میسر نخواهد شد .دانشگاه فعال

سازمان نیست(.)16کالرک و گیبون دانشگاهها را نیازمند

و پویا فقط به انتقال و تعلیم دانش روز اکتفا نخواهد کرد،

انطباق با تغییرات سریع محیطی میدانند .کالرک معتقد

بلکه با تاکید بر پژوهش در مرزهای دانش ،به تولید علم

است دانشگاهها وارد عصرآشفتگی شدهاند و درخواست

بومی یا علم فناوری ملی میپردازد( .)19دانشگاهها حداقل

دانشگاهها افزایش ظرفیتشان برای پاسخگویی است(.)14

به سه دلیل مجبور هستند خود را در مسیر نوآوری قرار

در طول زمان دانشگاهها نشان دادند که قادر به سازگار

دهند-1محیط در حال تغییر-2جهانی شدن-3تاثیر

شدن هستند .دقیقا به دلیل این قابلیت دانشگاهها به عنوان

فناوری( .)13قطعا نوآوری یکی از مهمترین خروجیهای

نهادهای دانش و یادگیری باقی ماندهاند .طی این سالیان

دانشگاه است .یک سازمان نوآور ،توانایی پیش بینی تازهها

دانشگاهها با چالشهای مهمی روبرو شدهاند و تنها در

را داشته ،آنها را میپذیرد و میتواند دیدگاههای نو را به

صورت انطباق با این چالشها میتوانند نقش و جایگاهشان

فناوری ،محصوالت و روشهای جدید تبدیل کند .اگر

را در جامعه حفظ کنند .دانش هم اکنون در انواع سازمانها،

سازمانهای آموزشی بخواهند در دورههای بعد ،اثربخش

دانشگاهها ،شرکتهای تجاری و موسسات بزرگ و کوچک

بوده و در تحقق اهداف خود به موفقیت دست یابند باید به

و آزمایشگاههای دولتی تولید میشود .سازمان همکاری

فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند( .)13دانشگاه نه تنها

اقتصادی و توسعه( )1998در گزارش خود بیان میکند:

در حوزه علم و فناوری بلکه باید بر نوآوری اقتصادی و

دانش به مهمترین عامل تولید تبدیل شده است .مدعیان

فرهنگی نیز همانگونه که تاثیر میپذیرد ،موثر باشد.

بسیاری در صنعت دانش مراکزی را برای تولید دانش پایه

دانشگاه آموزشمحور به ترویج علم کمک میکند در حالی

یا آموزش و یادگیری سطح باال ایجاد کردهاند .دانشگاهها

که زمانی که از دانشگاه نوآور صحبت میکنیم ،غرض تبدیل

توسط عوامل مختلفی از جمله دانشجویان ،کارفرمایان ،ارائه

دانشجو به کارآفرین است(.)20

دهندگان آموزشهای دیگر و فناوریهای جدید به چالش
کشیده میشوند .دانشگاه نقش بسزایی در تولید علم و
فناوری دارد .در آینده رقابت اقتصادی بسیار سختتر بوده
و کشورهایی که زیرساختهای علمی قویتری دارند،
موفقتر خواهند بود(.)17

دانشگاهها وکالج های دولتی و خصوصی در سراسر دنیا
در حال تالش برای پیاده سازی تغییرات برنامهای ،عملیاتی
و موثر در استفاده از ارزیابی و ارزشیابی برای شناسایی
فرصت های ممکن برای بهبود هر چه بیشتر سیستم
آموزش عالی خود می باشند .از جمله توجه بیشتر به برنامه

دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی و پژوهشی ،یکی از مهم-

درسی ،نیازمندی های فارغ التحصیالن ،فضای بیشتر برای

ترین و موثرترین عوامل تاثیر گذار در حرکت از اقتصاد

استفاده از امکانات فیزیکی ،سیاست های کمک مالی و

مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش به شمار

تخصیص هیأت علمی و کارکنان .نوآوری در دانشگاه می

میآید که تاثیر بسزایی در عملکرد نوآورانه هر کشور دارد.

تواند به میزان چشمگیری از طریق ارائه طرح های نوآورانه،

گسترش دانش در اکثر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که

حمایت و تشویق رئیس دانشگاه شکل بگیرد و تقویت شود.

ناشی از تنوع نیازهای انسان است ،منجر به تحول در روند

مسلما موسسات و مراکز آموزش عالی مختلف اعم از

آموزش شده است .به همین علت ،شیوههای جدید آموزشی

خصوصی و دولتی ممکن است ماموریت های مختلفی را

23-Hirsch & Weber
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دنبال کنند و عالقمند باشند در آن زمینه ها دست به ابتکار

مشارکت عامالن بخش خصوصی و دولتی میتواند باعث

بزنند و احتماال در تعیین طرح های نوآور خود به آن اندازه

منفعت در محیط آموزش شهری شود .نحوه تعامل و

که به طور مثال شرکت زیراکس و سایر کسب و کارها به

همکاری بخش خصوصی و دولتی متأثر از اصول بازار و

دنبال سوددهی بیشتر هستند ،این موسسات فقط هدف

واکنش اکوسیستم نوآوری آموزشی به آن است .چرخههای

کسب درآمد مالی را مدنظر ندارند و اهداف متعالی تری را

نوآوری و استراتژیهای جدیدی در راستای فناوری

دنبال می کنند .همان طور که ممکن است برخی از

آموزشی برای بهبود آموزش و یادگیری پدید آمده است .به

موسسات غیرانتفاعی عالقمند به کاهش هزینه های آموزش

طور مثال ،در مناطقی از کشور که ممکن است فرصت

عالی باشند ،برخی دیگر ممکن است بیشتر عالقمند به

دسترسی به بهترین مدارس و امکانات آموزشی برای

بهبود دسترسی دانشجویان به آموزش عالی بهتر باشند،

پیشرفت تحصیلی و اجتماعی افراد ،کم یا غیر قابل دسترس

برخی نیز عالقمند به نوآوری در راستای پیشبرد اعتبار خود

باشد با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در مناطقی که با

باشند ،مخاطبان دانشگاه نوآور از دید کریستنسن(،)2011

محدودیتهای اقتصادی ،نوآوری و فناوری آموزشی روبرو

شامل :دانشجویان ،والدین ،فارغالتحصیلها ،کارفرمایان،

هستند ،میتوان با افزایش تعامل دانش آموزان و دانشجویان

مالیات دهندگان ،قانونگذاران و سایر سیاستگذاران می

با امکانات آموزشی و در نهایت تأمین باالترین کیفیت

شود .و ی مدعی است که بخصوص مخاطبان ویژه آموزش

آموزشی به آنها کمک کرد .شیوه های جدید فناوری

عالی رهبران فعلی و آینده کالج ها و دانشگاه های آمریکا

آموزشی به طور مثال فرصتهای آموزش الکترونیک

هستند .کارکنان و روسای که با مسائل بیشمار آموزش عالی

(آموزش آنالین) ،برنامههای بدون مدرک ،توسعه محصوالت

آشنا هستند و قادرند به خوبی مسائل مرتبط با پیچیدگی-

نرمافزاری ،می تواند بر سطح و کیفیت یادگیری افرادی که

های نوآوری در آموزش عالی را هضم و درک کنند .برای

در مناطق محروم زندگی میکنند تأثیر بگذارد و دسترسی

مواجه با تغییرات سریع و گسترده محیطی ،دانشگاههای

برابری را در راستای ارائه خدمات آموزشی برای آنها فراهم

سنتی نه تنها نیازمند این هستند که محیط کنونی رقابتی

کند .پایبندی به اصول بازار و ارزشها در فضاهای آموزشی،

خود را حفظ کنند ،بلکه در رفتار خود باید تکامل و

به ویژه در موقعیتهای شهری ،توام با تنوع رو به رشد ارائه

دگرگونی برای رویارویی بهتر با این محیط ناپایدار ایجاد

دهندگان خدمات آموزشی ،افزایش پیدا کرده است ،که این

کنند ،سازمانها و دانشگاهها مانند موجودات زنده تنها به

پایبندی ناشی از افزایش تعامل رو به رشد بین ارائه

دنبال زنده ماندن نیستند بلکه به دنبال رشد و بهبود در

دهندگان خدمات آموزشی و بازیگران و عامالن اصلی زیست

مقیاس ،دامنه و اعتبار هستند .زمانی که سازمانها و از

بوم نوآوری آموزشی است .مفهوم زیست بوم نوآوری

جمله نهاد دانشگاه ،همواره به دنبال رشد و بهبود همیشگی

آموزشی را میتوان به طور عام ،محصول افزایش تاکید بر

خود باشند ،سعی میکنند تا آنجا توان دارند عملکرد وسیع-

بازار ،اصول آن ،نیازمندیها و اقتضای بازار در بخش آموزش

تر و بهتری داشته باشند .آنها به طور مستمر به دنبال

دانست و به طور خاص ،محصول مشترکی که در اثر

افزایش کمیت و کیفیت آنچه انجام میدهند ،هستند ،از

مشارکت و تعامل بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته

جمله دورههای تحصیلی بیشتر و تخصصیتر و اضافه کردن

است( .)22دانشگاههای تحقیقاتی در آمریکا بهترین شرایط

برنامههای مدرک جدید ،همچنین ایجاد ساختمانهای

را برای سرمایهگذارای دارا هستند .این دانشگاهها باالترین

جدید و افزایش دورههای مختص بزرگساالن .دانشگاهها

رتبهبندی جهانی را دارند و از یک فرهنگ پر جنب و جوش

همچنین به دنبال جذب اعضای هیئت علمی بیشتر و واجد

نوآوری برخوردارند .تحقیقات بنیادی ،عامل پیشرفت در

شرایط و ورود به مذاکرات بیشتر ورزشی هستند(.)21

محصوالت تولید شده ،فرآیندها ،کار ،فرصتهای شغلی و
ادامه پیشرفتهای علم و فناوری در آمریکا شده است.

88

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  39و  ،40بهار و تابستان 1397

رسنیک معتقد است که موفقیتهای حال حاضر دانشگاه-

با توجه به سرعت باالی رشد فناوری و پیشرفت علم و دانش

های ایالت متحده مرهون تالش و همکاری سیاستگذاران

بشر ،دانشگاهها همچون سایر نهادها ملزم به انطباق شرایط

آموزش عالی ،رهبران و مدیران ارشد آموزش عالی ،جامعه

خود با محیط ،به جهت ادامه حیات میباشند .نهادی که

علم و فناوری کشور ،موسسات و انجمنهای خیریه است.

نتواند خود را با تغییرات سریع و گسترده محیطی به موقع

دانشگاههای تحقیقاتی آمریکا ،مانند کالجهای هنرهای آزاد

انطباق دهد ،محکوم به فنا است .در این راستا ،لزوم شکل-

و موسسات فنی ،عامالن مهم کمک به رشد و توسعه

گیری دانشگاهی که ساختار ،فرهنگ و خصوصیاتی منطبق

فرهنگ ،اقتصاد ،دانش و نیروی کار هستند .دانشگاههای

با شرایط دگرگون علم و فناوری و نوآوری دارد ،احساس

تحقیقاتی در آمریکا دارای اختراعات ،فرآیندها ،ابزار و

میشود .طی سالیان اخیر دانشگاهها به سمت ساختارهای

نوآوریهای هستند که به نظر بی حد و حصر است.

ارگانیک ،پویا ،تغییرپذیر و تغییر فرهنگ ،خالقیت و نوآوری

دانشگاهها و کالجهای خصوصی و دولتی ،وابستگی عمیقی

پیش میروند و در تالش هستند ،ویژگیها و سبک اداره

به دولت و کمکهای آن در انجام تحقیقات پایه دارند و

نهاد خود را با توجه به نیازهای جامعه و زمان پیش ببرند.

اصوال دولت در این زمینه بسیار سرمایهگذاری میکند.

از این جهت تدوین و اجرای الگوی مناسب برای دانشگاه

دانشگاههای بزرگ وبسایتهای در راستای ارزیابی

نوآور ،میتواند دانشگاهها را به سمت هر چه روزآمدتر شدن

خدمات ارائه شده توسط آنها و دریافت کمکهای مالی از

و رهایی از بند سنتها ،قید و بندها و ساختارهای قدیمی

طریق خیرین ،بنیادها و موسسات خیریه دارند .دانشگاههای

نجات دهد .از آن جهت که دانشگاهها و از جمله دانشگاه

بزرگ حمایت و سرمایهگذاری در شعبات بینالملل خود را

نوآور به عنوان یکی از اجزای اصلی اکوسیستم نوآوری ملی

تشویق کرده و از طرفی ،سایر کشورها نیز تمایل به سرمایه-

هر کشور به حساب میآیند؛ بررسی آنها در قالب اکوسیستم

گذاری در دانشگاههای تحقیقاتی آمریکا و شعبات آن در

نوآوری حائز توجه و اهمیت است.

سرتاسر دنیا دارند؛ از جمله صنعت سایر کشورها که ارتباط
تنگاتنگی با دانشگاههای تحقیقاتی آمریکا دارند .دانشگاهها
و کالجهای آمریکایی به دنبال گسترش و افزایش همکاری
خود با دولت مرکزی هستند و از طریق این پشتیبانی
دانشگاههای تحقیقاتی بزرگ به دستاوردها و توسعه بین
المللی ،نوآوری و پویایی خود ادامه میدهند(.)23

نوآوری تاثیر قابل توجهی در رشد و توسعه جامعه قرن
بیستم داشته است؛ کمااینکه موجب ارتقا در پیشرفت علم
و تکنولوژی ،بهرهوری و رقابت صنعتی شده است و
استاندارد و کیفیت زندگی بشر را بهبود بخشیده است.
مفهوم اکوسیستم نوآوری بیانگر این مطلب است که نوآوری
از طریق شبکههای تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد

در ایران نیز تعامل بین عامالن و ذینفعان اکوسیستم

که این شبکه طیف گسترده و پیچیدهای از ذینفعان را در

نوآوری وجود دارد ،که البته نیاز به پویایی و ارتباط هر چه

هر دو بخش دولتی و خصوصی در بر میگیرد .یکی از

بیشتر بین اجزاء آن دارد .در اکوسیستم نوآوری دانشگاه

کارکردهای مهم اکوسیستم نوآوری سازمانهای دولتی

جایگاه ویژهای دارد ،چرا که یکی از عوامل موثر در تولید و

هستند که در فعالیتهای تحقیق و توسعه ،حوزههای مهم

رشد علم و تکنولوژی است .شکلگیری ،توسعه و بالندگی

سیاستی که بر اثربخشی نوآوری تاثیر گذارند ،شرکتهای

دانشگاه نوآور که پیش نیاز توسعه علم ،فناوری و نوآوری

کوچک و بزرگ که تحقیقات و دانش جدید را به بازار تبدیل

در کشور است ،وابسته به حرکت کل اکوسیستم نوآوری

میکنند ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و انواع مختلفی از زیر

کشور در راستای زمینه سازی و رشد علم ،فناوری و نوآوری

ساختها همچون حمل و نقل و ارتباطات سرمایهگذاری

است .به همین جهت شناسایی نقش و جایگاه ویژه هر کدام

میکنند .همه ذینفعان به عنوان بخشی از اکوسیستم

از عامالن موثر براکوسیستم نوآوری ،پیش نیازها و الزامات

نوآوری ،به طور پیچیدهای در فرآیند نوآوری با یکدیگر در

آنها و تاثیری که میتوانند بر کل اکوسیستم نوآوری،

ارتباطند؛ در نهایت رفتار آنها کارایی اکوسیستم را بهبود

همچنین توسعه علم و فناوری داشته باشند ،ضروری است.
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میبخشد و این به نوبه خود کارایی فردی را افزایش می-

در سطح بسیار باالتری نسبت به سرمایهگذاری صنعتی ،در

دهد .این ساختار را میتوان تحت عنوان نظام ملی نوآوری

توسعه مستقیم محصوالت جدید قرار دارد .در این بین،

هر کشور بیان کرد ،که این ساختار در حالت کلیتر خود

اصطالحی تحت عنوان دره مرگ وجود دارد که در آن

میتواند اکوسیستم نوآوری منطقهای و در قالب بزرگتر

بسیاری از نوآوریهای بالقوه که پتانسیل تجاریسازی و

اکوسیستم نوآوری جهانی را تشکیل دهد .عملکرد قوی یک

توسعه محصول دارند به دلیل کمبود منابع مورد نیاز موفق

اکوسیستم نوآوری نیازمند کاهش عدم قطعیت در فرآیند

به شناسایی ،سرمایهگذاری و بهرهبرداری توسط صنعت یا

نوآوری است .تغییرات در یک محیط آشفته نه فقط در

سرمایهگذران نمیشوند و اصوال نادیده گرفته شده و به هدر

عملکردهای تکنولوژیکی سبب عدم قطعیت میشود ،بلکه

می روند .عبور از این دره و برقراری ارتباط بین این دو سر

بر پاسخ بازار و توانایی ذینفعان جهت جذب و به کار بردن

پیوستار ،نیازمند بازی پیچیده و هموار طیف نوآوری است؛

تغییرات الزم به طور موثری سبب افزایش عدم قطعیت می-

به طور مثال همکاری و توافقنامهها ،یادداشت تفاهم و

شود .این ارتباط میان تغییر و عدم قطعیت در یک

ایجاد فرصت برای بازیگران نهادهای مختلف از طریق

اکوسیستم نوآوری ،ضرورت واکنش خود به خودی هر یک

برنامههای بازدید دانشمندان یا متخصصان ،فرصتهای

از ذینفعان و هماهنگی شبکه ذینفعان را ایجاب میکند.

مطالعاتی و یا در نظرگرفتن ترتیبات مشاورهایی ،کنفرانس-

این ترکیب از استقالل و هماهنگی ،به اندازه کافی یک

های ملی و منطقهای ،موسسات بینرشتهایی؛ در ایجاد

اکوسیستم نوآوری را در بهبود عملکردش برای بقا در

اکوسیستم نوآوری دخیل بوده و باعث بهبود شانس

شرایط عدم قطعیت جهانی و متعاقبا رسیدن به توسعه

سرمایهگذاری موفق در آن( به عنوان مثال :عبور موفقیت

پایدار توانا میسازد(.)6

آمیز از دره مرگ یا طیف نوآوری) خواهند شد .با همکاری،

نوآوری به طور قابل توجهایی در قالب محصوالت و
خدمات جدید ،فرآیندها ،روشهای سازمانی و روشهای
بازاریابی در شیوههای کسب و کار داخلی طی سالیان اخیر
توسعه یافته است .در واقع اعتقاد بر این است نوآوری به

تشویق و حمایت از محققان دانشگاهی و پشتیبانی مالی
توسط دولت و صنایع با تکنولوژی باال و موسسات
تحقیقاتی ،چرخه نوآوری مسیر هموارتری را در راستای نیل
به اهداف خود طی خواهد کرد ( .)24

عنوان منبع اساسی تولید ثروت ،در اقتصاد مورد توجه است.

نوآوری تغییرات گسترده ای را در شیوههای آموزشی

از ویژگیهای مهم یک اکوسیستم نوآور ،منابع قابل

ایجاده کرده است .امروزه استادان در راستای همگام شدن

دسترس در راستای پژوهش در اقتصاد و اقتصاد بازار و

با چالشهای دانشگاه امروزی ،از بسیاری از انواع روشهای

تمرکز اکوسیستم به لحاظ جغرافیای ،محلی یا استراتژیک

نوآورانه آموزشی استفاده میکنند .نوآوریهای آموزشی یا

بر روی توسعه یک تکنولوژی خاص است .در حال حاضر

به نوعی روشهای خالقانه آموزشی امروزه در پشتیبانی از

اروپاییها در حال توسعه سیستمهای کسب و کار بر اساس

یادگیری بهتر دانشجویان ،کمک به فارغالتحصیالن ،حرفه-

تمرکز بر فناوری اطالعات و ارتباطات هستند .اینها نمونه-

ایها و دسترسی از راه دور به آموزش برای دانشجویان،

هایی از طرحهای نوآوری استراتژیک در سطوح ملی و بین

بسیار کمکرسان هستند .نوآوری آموزشی همچنین موجب

المللی هستند .در حال حاضر نوآوریها به دنبال کشف

تغییر در رفتار و نگرش دانشجویان و اختراع شیوههای

بازیگران تجاری متعدد ،از جمله محققان دانشگاهی ،کسب

جدید تدریس و رضایت خاطر استادان میشود .سطح باالیی

و کارهای کوچک و متوسط ،جامعه سرمایهگذار و تجاری-

از رضایت در ارتباط با تجربه اساتید در استفاده از مزایای

سازی صنعت هستند .در یک سر طیف ،دانشگاهها و حجم

شیوههای نوآور آموزشی وجود دارد( .)22پیشرفت سریع

عظیمی از سرمایهگذاریهای دولتی در ارتباط با تحقیقات

فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به تغییرات مختلف در

بنیادی وجود دارد و در طرف دیگر طیف ،بازارهای تجاری

آموزش و ساختار کالجها و دانشگاه شده است و تغییرات
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گستردهای را در جهت مثبت برای سیستمهای آموزشی به

رویکردهای مخرب به موسسه خود بپرسند .قدم دوم ترسیم

ارمغان آورده و کالجها و دانشگاهها را دستخوش تغییرات

یک نقشه راه است که با نگاه کردن به آن بتوان به قضاوت

پویا کرده است .این تغییرات پویا را میتوان از منظر نظریه

در مورد کیفیت و محتوای برنامههای مخرب در یک

نوآوری مخل نیز توضیح داد؛ نوآوری مخل ،نوآوریهایی

موسسه پرداخت .در نهایت مرحله نهایی به مدیران موسسه

است که باعث ایجاد تغییر در وضع نسبتا ثابت بازار شده و

برمیگردد؛ آنها باید تصمیم بگیرند زمانی که فناوری مخرب

صنایع و بازارهای جدید را بنیان مینهند .اساساً نوآوری

شروع به نفوذ در بازار میکند حاضر به جایگزینی برنامههای

مخل باعث میشود سازمانهای موجود در اثر ورود و

خود با برنامهها و نوآوری های مخل هستند و به نوعی قادر

دسترسی صنایع به فناوریها و بازارهای جدید ،توسط این

و حاضر به تطبیق سریع خود با محیط با توجه به ورود رقبا

صنایع و رقبای جدید جایگزین شوند ،چرا که این سازمانها

جدید و فناوریهای جدید و جایگزین به بازار هستند یا

نتوانستند به موقع خود را با شرایط محیطی و رقبا وفق

خیر .در همین راستا نهادهای آموزشی باید به نوآوری و

دهند .به طور مثال هماکنون دورههای آموزشی

رقابت بپردازند .موسسات آموزشی با وجود خطر حذف

 ) MOOCs26به عنوان یک نیروی قوی در فن-
آنالین(

شدن یا تعویض روبرو هستند که به همین جهت نیاز به

آوری مؤثر بر چشمانداز آموزش در نظر گرفته میشود(.)25

چابکی و انطعاف بیشتر در عملکرد و فعالیتهای خود

دورههای  MOOCدر ابتدا به صورت دورههای آموزش

دارند( .)27در کتابی که توسط کریستنسن و ایرینگ در

عمومی اینترنتی شروع به کار کردند یا دوره آزاد انبوه

سال  2011به نام تغییر  DNAدانشگاه از درون به بیرون

برخط(درس باز آنالین بزرگ) ،دوره آنالینی است که از

منتشر شد ،بهطور اخص به تئوری نوآوریهای مخل

طریق وب به طور آزاد به شرکتکنندگانی نامحدود ارائه

پرداخته شده است .او انتشارات خود را در سال  1997تحت

میشود .این دورهها معموالً مشابه دورههای دانشگاهی

عنوان معضل نوآوری شروع کرد .کریستنسن و ایرینگ

هستند .اغلب آنها زمان شروع و پایان مشخصی دارند .در

نظریه مخل را در صنعت آموزش عالی به کار بردند.

حال حاضر آموزش آنالین یا برخط میتواند تهدید جدی

مخاطبان دانشگاه نوآور از دید نویسندگان این کتاب شامل:

برای موسسات آموزش از راه دور محسوب شود .در همین

دانشجویان ،والدین ،فارغ التحصیالن ،کارفرمایان ،مالیات-

راستا موسسات آموزشی باید از هر گونه تهدید مخرب آگاه

دهندگان ،قانونگذاران و سایر سیاستگذاران میشوند.

باشند و باید قادر به پاسخگویی به این تهدیدات به صورت

موسسات آموزش عالی با توجه به رقابت گسترده و تغییرات

موفقیت آمیز باشند .این گونه موسسات باید با در نظر

سرسامآور محیط مجاب شدهاند تا در رویه های کسب و کار

گرفتن استراتژیهای بلند مدت آموزش را به صورت جذاب

خود تجدید نظر کنند که این عملکردها و تغییرات در واقع

ارائه دهند و دورههای گوناگونی را برگزار کنند .به طور مثال

شرایط و زمینه ایده آل را برای استفاده از نوآوری مخل به

آنها میتوانند دورههای آموزشی را برای جذب گروههای

وجود آورد .نظریهای که در آن پیشنهاد تغییر از طریق

محروم و یا آنهایی که ترک تحصیل کردند در مقطع

معرفی یک محصول یا خدمت جدید صورت گرفته و به

دبیرستان(به صورت دورههای آزاد انبوه برخط) برگزار کنند.

طریقی گستردهتر یا بهتر از خدمات گذشته یا موجود و در

دورههای آموزشی آنالین همیشه میتوانند به عنوان

عین حال مقرون به صرفه تر و ساده تر عرضه میشود.

تهدیدی مخرب و جدید در حال شکلگیری باشند .برای

نوآوری مخل میتواند به کمک آموزش و یادگیری بیاید و

انطباق با محیط و مقابله با این تهدیدات بهتر است در درجه

فرایند آموزش و یادگیری را تسهیل کند(.)27

اول موسسات آموزشی از هر گونه تهدید مخرب آگاه بوده
و به ارزیابی این تهدیدات طی سه مرحله بپردازند(27
.)26

قدم اول این است که سئواالتی درست در مورد اهمیت
27- Massive Open Online Courses

سیستم نوآوری میتواند به عنوان سیستمی تلقی شود
که با سایر سیستمها مثل سیستم سیاسی ،سیستم
28-Christensen & Armstrong
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اقتصادی ،سیستم تحقیق و توسعه( ،)R&D28سیستم

ساختار سازمان میسر ساخته و موجب ترغیب و رشد

آموزش یا سیستم آموزش عالی در ارتباط است ( .)28بخش

خالقیت و نوآوری در سازمان میشود .همچنین در این

آموزش عالی (سیستم دانشگاه) نقش مهمی برای اقتصاد

محیط از اندیشهها و ایدههای نو بیشتر استقبال میشود و

دانش و جامعه دانش (همچنین دموکراسی دانش) ایفا می-

بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد و نسبت به هرگونه تغییر

کند .اقتصاد دانش و جامعه دانش بسیار به دانش و نیز دانش

و تحولی ،مقاومت و ممانعت صورت نمیگیرد .مهمترین

با کیفیت باال وابستهاند .دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی

عامل در بقای سازمان ایجاد محیط خالق و نوآور برای ارائه

و بخش آموزش عالی بهطور کل دانش کلیدی ایجاد می-

اندیشههای جدید و بکر است .محیط مناسب برای بروز

کنند که سپس در اختیار اقتصاد و جامعه قرار میگیرد.

خالقیت نه فقط انگیزش را در افراد برای ابراز تفکر جدید

آموزش عالی در نسل سوم دانشگاهها ،تحقیق یا توسعه(با

و خالق ترغیب میکند ،بلکه سبب میشود که سازمان

تاکید خاص بر تحقیقات پایه) و عالوه بر اینها فعالیتهای

آسانتر بتواند افرادی را که دارای این ویژگی ارزشمند

که شامل ماموریت سوم دانشگاهها (مثل نوآوری) است؛ ارائه

هستند برای تقویت کادر تخصصی خود انتخاب کند.

میکند (  .)29در این عصر جدال سختی برای احراز

بررسی انجام شده توسط روانشناسان بیانگر این موضوع

برترینهای صنعتی ،علمی و فنی در قرن آینده شروع شده

است که محیط داخلی و خارجی سازمان در ترغیب و

است و کشورهای توسعهیافته ،سازمانها و موسسات

بازداشتن خالقیت موثر است .شرایط داخلی سازمان به

آموزش عالی آیندهنگر برای رویارویی با این تحوالت

خصوصیات شخصی فرد ،مانند ظرفیت حل مسئله ،توانایی

گسترده و فراگیر به جستجوی روشهای نوین پرداختند .به

متمرکز نمودن افکار ،قدرت ابداع و به جلو بردن اندیشه

دلیل افزایش سرعت تغییر و تحوالت ،خالقیت و نوآوری به

بدیع ،و سالمت روان مربوط است( .)30نقش و اهمیت

عنوان اصل اساسی بقای سازمانها ،موسسات و به خصوص

نوآوری در سازمان ،بر اساس دیدگاه خانیان و ربیع(،)1378

شرکتهای جوان پذیرفته شده است .در این راستا

توسعه تولیدات و خدمات سازمان ،عامل افزایش کیفیت ،و

کشورهای پیشرفته بر آموزش خالقیت تاکید بسیار کرده و

تنوع تولیدات و خدمات ،عامل کاهش هزینهها ،جلوگیری

در انتخاب افراد خالق ،نوآور و آیندهنگر ،که رهیافتهای

از ضایعات و اتالف منابع و در نهایت افزایش انگیزه کاری

بدیع و خالق برای مسائل پیچیده ارائه میکنند ،توجه

در کارکنان است.

خاصی مبذول داشتهاند .سازمانهای خالق دارای
خصوصیات ویژهای هستند .از جمله مهمترین خصوصیات
این سازمانها انعطافپذیری آنها در رویارویی با بحرانهای
ناشی از رقابتهای اقتصادی است .این سازمانها به عوامل
محیطی پاسخگو بوده و دارای یک نظام باز در رویارویی با
تغییرات صنعتی ،بازرگانی و اقتصادی هستند و با مسائل و
تنگناها برخورد منطقی و محققانهای داشته و در صورت نیاز
به تغییر و تحول ،با بررسی دقیق و عالمانه ،آن را اعمال
میکنند .اینگونه سازمانها ،به دلیل داشتن ساختار
منعطف ،از روابط منسجم بین واحدها و همکاری و وحدت
باال در اجزای خود برخوردارند؛ این مسئله امکان برقراری
رابطه بهتر ،خصوصا رابطه غیررسمی و انعطافپذیر را در

31-Research & Development

دانشگاه های طی سالیان اخیر با بحران های متعددی
در سرتاسر جهان مواجه بودهاند ،بحث کاهش تامین مالی
دولت و تالش برای افزایش تجاری سازی و درآمد
اختصاصی دانشگاهها ،کاهش شهریه به علت ثبت نام کمتر
و کاهش در آمد اختصاصی و بودجه دریافتی ،همچنین
کاهش سرمایهگذاری ،کاهش هدایای بشردوستانه یا کمک
های مالی فدرال در راستای تحقیق و توسعه و کاهش
کمکهای موسسه ملی بهداشت و بنیاد علوم در آمریکا ،از
جمله این بحرانها هستند ،به خصوص کالجهای خصوصی
در خطر بیشتری قرار دارند؛ به طوری که دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و
همین موضوع لزوم تفکر و تعمق بیشتر در زمینه استفاده

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال یازدهم ،شمارههای  39و  ،40بهار و تابستان 1397
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از راهحلها و ایدههای نوآورانه را در دانشگاه امری ضروری

سازمانها و از جمله دانشگاهها برای تحقق اهداف بلند مدت

میسازد .در عصر حاضر بنا به ضرورت و اقتضا ،محیط

باید دست به نوآوری زده و متغیرهای محیطی و متغیرهایی

دانشگاهها باید دائما در حال نوآوری باشند ،زیرا اکنون برنده

که نقش بسزایی در رشد و پیشرفت سازمان دارند را مد

این میدان کسی است که بتواند در عرصه رقابت علمی،

نظر قرار دهند .رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به

تکنولوژی جدیدتری به بازار عرضه کند .فراهم بودن زمینه-

توانمندیهای تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است؛ این امر

های مناسب برای تعامل افکار و کسب تجربیات نو برای

شامل توسعه محصوالت جدید و دسترسی به بازارهای

دانشجویان ،مهمترین شرط رشد سرمایه دانایی و معرفت

جدید ،به کار گیری تکنولوژی جدید ،اعمال بهترین

در جامعه و دانشگاه است .در حال حاضر از دانشگاهها انتظار

الگوهای مدیریتی در بنگاهها و توسعه سطوح مهارتی در

میرود که از قالب سیستمهای سنتی قدیمی که چندان

طیف وسیعی از نیروی کار است و دانشگاهها در عصر کنونی

مفید و توجیهپذیر نیست ،بیرون آمده و در مسیر حرکت بر

قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا نمایند .فراهم

اساس اصل نوآوری قرار گیرند؛ چرا که محیط دانشگاه لزوما

بودن زمینههای مناسب برای تعامل افکار و کسب تجربیات

باید آزاد باشد تا افراد بتوانند در آن به راحتی فعالیت نموده

نو برای دانشجویان ،مهمترین شرط رشد سرمایه دانایی و

و دست به نوآوری و خالقیت بزنند .نوآوری می تواند یکی

معرفت در جوامع و دانشگاههاست .عمل کردن بر اساس

از کلیدیترین خرویهای دانشگاه در عصر حاضر محسوب

سیستمهای سنتی دیگر مفید و پاسخگو به نیازهای به روز

شود .دانشگاه نوآور ،توانایی پیش بینی تازهها را داشته و

جوامع و پیشرفت علم و تکنولوژی و توجیه پذیر نیست .در

خود را با آن تطبیق داده و میپذیرد و توانایی تبدیل

حال حاضر بر اساس اصل نوآوری دانشگاه باید آزاد باشد تا

دیدگاههای نو را به فناوری ،محصوالت و روشهای جدید

افراد بتوانند در آن به راحتی فعالیت نموده و دست به

دارد .کالرک و گیبون( ،)34استدالل میکنند که جهان به

نوآوری و خالقیت بزنند .قطعا نوآوری یکی از مهمترین

سرعت در حال تغییر است و دانشگاهها نیاز به تالش هر چه

خروجیهای دانشگاه است .یک سازمان نوآور ،توانایی پیش

بیشتر برای انطباق با این تغییرات و باال بردن ظرفیتشان

بینی تازهها را داشته ،آنها را میپذیرد و میتواند دیدگاه-

در پاسخگویی بیرونی دارند .در حال حاضر نیز چالشهای

های نو را به فناوری ،محصوالت و روشهای جدید تبدیل

مهمی پیش روی دانشگاههاست که تنها در صورتی که قادر

کند .اگر سازمانهای آموزشی بخواهند در دورههای بعد،

میتوانند نقش و

اثربخش بوده و در تحقق اهداف خود به موفقیت دست یابند

به انطباق با این چالشها باشند

جایگاهشان را در جامعه حفظ کنند(.)13
دانشگاهها نقش مهم و حیاتی را در بسط و گسترش
نوآوری بر عهده دارند .امروزه دانشگاهها در دستیابی به
اهداف اقتصاد دانش محور و نظام نوآوری ،وظیفه تولید،
انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر
عهده دارند و یکی از مهمترین انتظارات از آموزش عالی،
آموزش و انتقال فرهنگ جدید به مشتاقان آن و تحقیق و
نوآوری در عرصههای علمی است .عالوه بر این موسسات
آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای
دانشجویان و بهبود اثربخشی تمامی فرایندها باید به گونهای
مدیریت و رهبری شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و
بخش طبیعی فعالیتهای روزانه درآمده و به عنوان دانش
افزوده برای همه اعضای هیأت علمی و دانشکده مطرح شود.

باید به فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند .)13(.اگر
دانشگاه را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم که ،نقش
بسزایی در توسعه و نوآوری در جامعه دارد؛ به طور کلی
میتوان ویژگیهایی را از حیث ساختاری ،فرهنگی و منابع
انسانی برای آن برشمرد :در بعد ساختاری دانشگاه باید
دارای ساختار ارگانیک باشد زیرا ساختار ارگانیک به صورتی
مثبت در نوآوری تاثیر گذار است .در بعد فرهنگی دانشگاه-
های نوآور غالبا فرهنگ مشابهای دارند .این دانشگاهها مانند
دیگر سازمانها ،تجربه کردن را تشویق میکنند و هم به
موفقیتها و هم به شکستها پاداش میدهند .در بعد
انسانی ،دانشگاههای نوآور فعاالنه آموزش و توسعه دانش
اعضای خود را آن طور که روزآمد باشد تشویق میکنند.
تولید ،انتقال و گسترش مرزهای علم و دانش و تغییرپذیری
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و انعطاف باال همگام با تغییرات سریع محیطی از خصوصیات

دانشگاه خود باید به عنوان منبع ایجاد تحول و تنوع در

بارز دانشگاه نوآور است .امنیت شغلی را در سطح عالی برای

جامعه ،سالیق دانشجویان را هدایت کند .از دیگر ویژگی-

کارکنان خود فراهم میکنند و به افراد جرأت تغییرپذیری

های دانشگاه نوآور میتوان به ایجاد فضا برای کار گروهی و

میدهند .آنها از کارکنان خود حمایت میکنند و شرایطی

طرح نظرات جدید کارکنان اشاره کرد؛ در این فضا ،بستر

را برای کارکنانشان فراهم میکنند که در رده باالی سلسه

مناسب برای طرح و استقبال از ایدههای جدید وجود دارد.

مراتب نیازهای مازلو قرار گیرند تا بتوانند نیروهای نوآور و

در دانشگاه نوآور تغییر در دانشگاه ارزشی مثبت تلقی می-

خالق خود را بروز دهند .کارکنان از کار خود لذت میبرند

شود و مدیران ،تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریز

و آزادانه روی موضوعات مورد عالقه خود کار میکنند .به

ناپذیر تلقی میکنند و به نوعی همیشه پذیرای تغییرات

نیازهای دانشجو توجه میشود و دانشگاه خود باید به عنوان

جدید و به روز هستند .همچنین اهداف این دانشگاه مبتنی

منبع ایجاد تحول و تنوع در جامعه ،سالیق دانشجویان را

بر ارزشهای انسانی است ،به همین دلیل ،کارکنان این

هدایت کند(.)13

دانشگاهها به تربیت فارغ التحصیالن اثر بخش و کارآمد خود
افتخار میکنند و امکان آزاد اندیشی و فضای طرح پیشنهاد
را برای همه اعضای خود به وجود میآورند ،تا افراد فرصت

دانشگاه نوآور
اگر دانشگاه نوآور را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم
که ،نقش بسزایی در توسعه و نوآوری در جامعه دارد؛ به
طور کلی میتوان ویژگیهایی را از حیث ساختاری،
فرهنگی و منابع انسانی برای آن برشمرد :در بعد ساختاری
دانشگاه باید دارای ساختار ارگانیک باشد زیرا ساختار
ارگانیک به صورتی مثبت در نوآوری تاثیر گذار است .در
بعد فرهنگی دانشگاههای نوآور غالبا فرهنگ مشابهای دارند.
این دانشگاهها مانند دیگر سازمانها ،تجربه کردن را تشویق
میکنند و هم به موفقیتها و هم به شکستها پاداش می-
دهند .در بعد انسانی ،دانشگاههای نوآور فعاالنه آموزش و
توسعه دانش اعضای خود را آن طور که روزآمد باشد تشویق
میکنند .تولید ،انتقال و گسترش مرزهای علم و دانش و
تغییرپذیری و انعطاف باال همگام با تغییرات سریع محیطی
از خصوصیات بارز دانشگاه نوآور است .امنیت شغلی را در
سطح عالی برای کارکنان خود فراهم میکنند و به افراد
جرأت تغییرپذیری میدهند .آنها از کارکنان خود حمایت
میکنند و شرایطی را برای کارکنانشان فراهم میکنند که
در رده باالی سلسه مراتب نیازهای مازلو قرار گیرند تا
بتوانند نیروهای نوآور و خالق خود را بروز دهند .کارکنان
از کار خود لذت میبرند و آزادانه روی موضوعات مورد عالقه
خود کار میکنند .به نیازهای دانشجو توجه میشود و

یابند مشکالت و طرحهای سازنده خود را در قالب پیشنهاد
مطرح کنند .نظارت سلسله مراتبی(نظارت از باال و نظارت
بیرونی) ،جای خود را به روابط مناسب و مطلوب بین
همکاران و خود نظارتی میدهد و افراد تعهد و احساس
مسئولیت بیشتری نسبت به کار و وظیفه خود پیدا میکنند.
در دانشگاه نوآور افراد نوآور و خالق بسیار با اهمیت قلمداد
و تشویق میشوند ،زیرا وجود اینگونه افراد برای تدام حیات
دانشگاه الزم و ضروری است .فعالیتهای مداومی برای
بهبود خدمات فعلی و یا خلق و ارائه خدمات جدید اجرا
میشود .عمل پاالیش ،دستهبندی و توزیع اطالعات و دانش
در این دانشگاه به وفور صورت میگیرد .چنین دانشگاهی
خود را اسیر ساختار و روشهای اجرایی موجود نمیکند.
این دانشگاه سطح آموزش و قابلیتهای اعضای خود را به
طور مستمر ارتقا میدهد تا دانش و آگاهی آنان به روز باقی
بماند .از طرفی مجاری ارتباطی دانشگاه ،باز و چند جانبه
است و به نوعی مرزی برای آن نمیتوان قائل شد .در این
دانشگاه سعی میشود از انواع و اقسام قشرها در دانشگاه
استخدام صورت گیرد و جذب نیروهای خالق و نوآور از
اهمیت واالیی برخوردار است .برای تحقیق ،سرمایهگذاری
صورت میپذیرد و برنامهریزیها دراز مدت و انعطافپذیر
است و امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوششهای
نوآورانه فراهم است .ساختار سازمانی دارای پویایی و
انعطاف الزم(ساختار ارگانیک) است و آزادی عمل مطلوبی
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در زمینه انجام فعالیتها و تالشهای نوآورانه وجود دارد.

دارای ساختار مدیریتی منعطف و نفوذپذیر است .بلوغ

به کارگیری نتایج حاصل از فعالیتهای نوآورانه و دادن

گروهای علمی از ارکان دانشگاه نوآور است ،این بلوغ از

پاداش مناسب به افراد نوآور شیوه مرسوم در این نوع

طریق زایش اندیشه و عمل متناسب با آن از طریق گروهها،

دانشگاهها تلقی میگردد؛ سازو کار تشویق و ترغیب

قابل شناسایی است .به معیارهای هیأت علمی ،دانشجو،

کارکنان به یادگیری وجود دارد و به ارتقای سطح کیفی

کارشناسان و مدیران به دقت توجه میشود و در نگهداری

آموزش در دانشگاه توجه ویژهای میشود()13؛ همچنین در

آنها ،پاسخگویی به تمایالت و سیاستهای محرک پویایی

دانشگاه نوآور تاکید بر یادگیری سازمانی است(.)31

علمی ،فردی و سازمانی از اولویت اساسی برخوردار است .به

از طرفی به گفته کالرک دانشگاههای نوآورانه  5ویژگی
اساسی دارند :اولین مورد هسته قوی است؛ دانشگاههایی که
قصد تغییر دارند ،نیاز دارند که سریعتر ،انعطافپذیرتر و
متمرکزتر در واکنش به درخواستهای محیط خود عمل
کنند .مورد دوم توسعه محیط است؛ دانشگاههای که قصد
تغ ییر دارند نیاز دارند با جهان اطراف خود ارتباط برقرار
کرده و فراتر از مرزهای سنتی گام بردارند .مورد سوم وجود
یک پایگاه متنوع بودجه است؛ دانشگاهها برای تغییر نیازمند
منابعی از جمله بودجه اختیاری هستند .مورد چهارم یک
مرکز قوی دانشگاهی است؛ دانشگاهها به قصد تغییر نیاز به
واحد دانشگاهی دارند که فرهنگ کارآفرینی را بپذیرد .این
واحدها تغییر به واکنش مثبت را تحریک میکنند و در
نهایت وجود فرهنگ کارآفرینی یکپارچه است؛ دانشگاه-
هایی که میخواهند تغییر کنند نیاز به فرهنگی دارند که
پذیرای تغییر باشد؛ اخالق کار و مجموعهای از اعتقادات
که در دانشگاه توسعه یافته و اساس هویت موسسه شده
است( .)1429از نظر یمنی دوزی سرخابی ،دانشگاه نوآور
دانشگاهی است که در زمینهسازی برای زایش اندیشه و در
تعامل با عمل اهمیت مییابد و دارای ویژگیهای از جمله
شناخت است .شناخت حاصل از دانشگاه نوآور ثابت نیست،
سیال و تغیرپذیر است .دانشگاه نوآور تئوری و عمل را به-
صورت یک کل در نظر میگیرد ،اگر ابعاد نظری در عمل
تأیید نشوند ،نمیتوانند مدعی برخورداری از جایگاه تئوری
باشند .از طرفی دانشگاه نوآور از توان باالی سازگاری
برخوردار است ،بهطوریکه با درک تغییرات محیطی توان
ایجاد تغییرات مناسب را در خود پیدا میکند و توان جذب
و نگهداری و بالندگی منابع انسانی خود را دارد؛ همچنین
33-Clark

طور کل وی دانشگاه نوآور را منبعی برای تصورات و
نوآوریها در نظر میگیرد( .)32به اعتقاد ون وات دانشگاه
به عنوان عضو مهمی از جامعه نمیتواند لحظهای خود را
جدای از نوآوری و تغییرات رو به رشد تصور کند .وی بیان
میدارد که دانشگاههای نوآور خود را با شرایط محیطزیست
خود انطباق میدهند و در پی پاسخ به این سئوال هستند
که چگونه به شرایط در حال تغییر ،واکنش نشان دهند.
دانشگاه نوآور دانشگاهی است که نشان میدهد چگونه
آموزش عالی میتواند به نیروهای نوآور واکنش نشان داده
و به تجزیه و تحلیل موشکافانه آنها بپردازد و در عین حال
به این نیازها بر اساس تغییر در آینده پاسخگو باشد (.)26
از عوامل کلیدی ایجاد نوآوری در دانشگاه میتوان به
ساختار ،افراد ذینفع ،ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات
اشاره کرد که هر یک از این ابعاد به زیر مقیاسهایی نیز
تقسیم میشوند و شامل :ارتباطات بیرونی(با زیر مقیاس-
هایی چون تبادل اطالعات ،رشد و توسعه کارکنان و ارتباط
افراد ذینفع درونی و بیرونی) ،ساختار(فیزیکی و خدماتی)،
افراد ذینفع(کادر مدیریتی ،اعضای هیأت علمی و
دانشجویان) و قوانین و مقررات(مشارکت در پژوهش ،انتقال
دانش ،تناسب عقالنی و منطقی)میباشد که در نهایت یک
سیستم را ترسیم مینماید .تمامی این عوامل به نظر
کوچکی و محمدی در صورتی که منجر به ایجاد دانشگاهی
گردند که توانایی پاسخگویی و واکنش به نیروهای نوآور را
داشته باشد و فراهم کننده جو رقابتی در جهت مواجهه با
تغییرات دوران معاصر باشد را میتوان نوآور دانست .به این
معنا که دانشگاه نوآور دانشگاهی است که تمامی عوامل
ایجاد کننده آن نوآور بوده و منجر به ایجاد نوآوری میگردد.
زمانی که در یک دانشگاه ،مجموع این عوامل با سطح کمی
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در حال حاضر بر اساس اصل نوآوری دانشگاه باید آزاد باشد

ترسیم میگردد(.)33

تا افراد بتوانند در آن به راحتی فعالیت نموده و دست به
نوآوری و خالقیت بزنند .قطعا نوآوری یکی از مهمترین
خروجیهای دانشگاه است .یک سازمان نوآور ،توانایی پیش

بحث و نتیجه گیری
آموزش عالی طی سالهای اخیر متناسب با تغییرات و
تحوالت اجتماعی و اقتصادی محیط پیرامون خود،
دستخوش دگرگونیهای بنیادینی شده است .گر چه هر
یک از این تغییر و تحوالت خواستگاهها و آثار متفاوتی
داشتهاند ،ولی در جمعبندی کلی میتوان گفت دانشگاهها
ضمن حفظ جایگاه و قداست سنتی خود با چالشهای مالی،
ساختاری و مدیریتی بنیادینی رو به رو بودهاند که آنها را به
واکنشهای خواسته و ناخواسته ناگزیر ساخته است .برآیند
کلی این فشارها ،دانشگاهها را به سمت خودگردانی ،نوآوری،
تنوعگرایی ،پاسخگویی ،نتیجهگرایی و ...سوق داده است.
دانشگاه نه فقط در حوزه علم و فناوری ،بلکه باید بر نوآوری
اقتصادی و فرهنگی نیز همانگونه که تاثیر میپذیرد ،موثر
باشد .دانشگاه آموزشمحور به ترویج علم کمک میکند در
حالی که زمانی که از دانشگاه نوآور صحبت میکنیم ،غرض
تبدیل دانشجو به کارآفرین است( .)20دانشگاهها برای
تحقق اهداف بلند مدت باید دست به نوآوری زده و
متغیرهای محیطی و متغیرهایی که نقش بسزایی در رشد
و پیشرفت سازمان دارند را مد نظر قرار دهند .رقابت پذیری
در اقتصاد جهانی به توانمندیهای تکنولوژیکی و نوآوری
وابسته میباشد؛ این امر شامل توسعه محصوالت جدید و
دسترسی به بازارهای جدید ،به کارگیری فناوری جدید،
اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاهها و توسعه سطوح
مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار میباشد و دانشگاهها
در عصر کنونی قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا
نمایند .فراهم بودن زمینههای مناسب برای تعامل افکار و
کسب تجربیات نو برای دانشجویان ،مهمترین شرط رشد
سرمایه دانایی و معرفت در جوامع و دانشگاههاست .عمل
کردن بر اساس سیستمهای سنتی دیگر مفید و پاسخگو به
نیازهای به روز جوامع و پیشرفت علم و تکنولوژی و توجیه
پذیر نیست.

بینی تازهها را داشته ،آنها را میپذیرد و میتواند دیدگاه-
های نو را به فناوری ،محصوالت و روشهای جدید تبدیل
کند .اگر سازمانهای آموزشی بخواهند در دورههای بعد،
اثربخش بوده و در تحقق اهداف خود به موفقیت دست یابند
باید به فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند .)13(.با توجه
به عرصه رقابت شدیدی که در بین عناصر تشکیل دهنده
نظام ملی نوآوری در هر کشور وجود دارد ،از جمله صنایع،
شرکتها ،بنگاهها کوچک و متوسط ،دانشگاه ها نیز به
عنوان بخشی از این نظام در جهت توسعه علم و فناوری
باید بهطور موثر نقش خود را ایفا کنند .شرکتها و مراکز
تحقیقات و رشد و پارکهای علم و فناوری جزء رقیبان
استراتژیک دانشگاهها در عصر حاضر محسوب میشوند و
نقش بسزایی همچون دانشگاه ،در تولید علم و فناوری و
توسعه نظام علم و فناوری در هر کشوری بازی میکنند.
تغییرات محیطی گسترده و لزوم پاسخگویی مناسب
دانشگاه ها ،آنها را بر آن داشته است که از قالب سنتی و
مرسوم خود به ساختاری چابکتر ،مسئولتر و منعطفتر
تغییر شکل داده و در مسیر تغییر و نوآوری گام بردارند.
اهمیت این موضوع در کشور نیز احساس میشود .متاسفانه
در دانشگاههای ایران غیر از تعدادی انگشت شمار به نوآوری
و تولید فناوری توجه کمتری پیش از این شده است .با
توجه به اینکه نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت
علم و فناوری در کشور مؤثر است؛ باید به یکی از ارکان
اصلی اکوسیستم نوآوری یعنی دانشگاه بیش از پیش در
رابطه با توسعه نوآوری توجه کرد .رقبای اصلی دانشگاهها
در دنیا شرکتهای بزرگ و صنایع ،در تولید علم و فناوری
هستند .در ایران متاسفانه به ارتباط دانشگاه و صنعت و
تجارسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تولید انبوه
محصوالت فناورانه حاصل از آن توجه کافی نمیشود .در
واقع پل واسط بین دانشگاه و صنعت هنوز تمام و کمال
شکل نگرفته است و نیازمند اصالحات است.
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از طرفی بزرگترین دانشگاههای نوآور در کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه به ابداع و به کارگیری شیوههای
نوین آموزشی روی آورند که جایگزین شیوههای مرسوم و
سنتی گذشته شده است این شیوههای آموزشی دسترسی
همه را به آموزش راحتتر و یادگیری را تسهیل نموده است.
همانطور که گفته شد دانشگاه نوآور ویژگیهای متعددی
دارد که اصلیترین آن ترغیب و تشویق افراد به نوآوری و
ایجاد محیط نوآور است که در آن افراد به ایدهپردازی و
انجام فعالیتهای نوآورانه ترغیب میشوند .بهتر این است
که دانشگاهها در ایران از قالب سنتی و استادمحور خود
خارج شده و شکل نوآورانهتری به خود بگیرند .استفاده از
راهحلهای نوآورانه بهترین شیوه ممکن است .برای اینکه
دانشگاه بتواند کماکان به حیات خود ادامه داده و از طرفی
به انتظارات و مسئولیتهای که در قبال جامعه دارد بپردازد،
باید در عرصه رقابت با سایر دانشگاههای نوآور و شرکای
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